Număr înregistrare:

Adeziune adult
Subsemnatul/a (numele și prenumele) ________________________________________________________,
născut/ă în data de (dată/lună/an)_________________, localitatea _________________________________,
cu domiciliul în (adresa)_____________________________________________________________________
__________________________________________, cu profesia __________________________________,
date de contact (telefon/e-mail)______________________________________________________________,
doresc să devin membru al Organizației Naționale “Cercetașii României” (ONCR). Menționez că am
luat cunoștință de prevederile Statutului Organizației și ale Regulamentului de funcționare a
acesteia, pe care mă oblig să le respect.
Sunt de acord ca fotografii în care apar, din timpul activităților cercetășești la care particip, să fie
folosite de către ONCR, doar în scop necomercial și doar cu scopul promovării imaginii cercetășiei în
interiorul și în exteriorul organizației.
Informațile personale din acest document vor fi folosite doar în interiorul ONCR, și nu vor fi publicate sau
distribuite către terți fără acordul aplicantului, conform legislației în vigoare.
Legea cercetașului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dată:

Cercetaşul îşi iubeşte patria sa, România şi pe toţi cei care trăiesc în ea şi pune interesele ţării şi
colectivităţii deasupra celor personale.
Cercetaşul este loial, îşi respectă cuvântul dat, nu minte, este curat în gând, în vorbă şi în faptă.
Cercetaşul este util şi îşi ajută semenii în oricare situaţie, este un prieten pentru toţi şi frate cu toţi
cercetaşii.
Cercetaşul este econom şi cumpătat, respectă munca şi proprietatea, este îngăduitor cu alţii şi sever
cu sine, îşi îngrijeşte corpul şi duce o viaţă sănătoasă.
Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun cu animalele.
Cercetaşul îşi iubeşte şi ascultă părinţii, respectă profesorii şi şefii, este disciplinat în tot ceea ce face,
respectă părerile altora şi îşi asumă răspunderea faptelor sale.
Cercetaşul crede în Dumnezeu şi respectă credinţa celorlalţi.
Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile lui, vioi şi plin de însufleţire.
Cercetaşul iubeşte învăţătura şi la rândul său învaţă şi pe alţii.
Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă bună oricât de neînsemnată ar părea ea.
Semnătură:

Recomandare 1:
(nume/prenume și semnătură)_______________________________________________________________
(e-mail și telefon)_________________________________________________________________________
Recomandare 2:
(nume/prenume și semnătură) _______________________________________________________________
(e-mail și telefon) _________________________________________________________________________
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